De Nota “Drechtje spreekt….” is klaar en sinds 15 maart 2013 openbaar!
En op hetzelfde moment per mail aangeboden aan het bestuur van de gemeente Ouder-Amstel
Mensen met een hart voor Duivendrecht
krijgen vanmiddag bij Drechtje de gelegenheid om te reageren.

Wilco Scholtens, fractieassistent van de politieke partij Natuurlijk Belang
zegt dat NB enorm blij is met de initiatieven die vanuit de bevolking zelf zijn gekomen.
Voorts doet hij namens NB een beroep op alle politieke partijen, de eigenaren van het
vastgoed op dit plein en de ondernemers, om zich van af nu voor meer dan 100% in te zetten
voor een actieve en effectieve uitvoering,
zodat we op zeer korte termijn de resultaten daarvan op deze plek gerealiseerd zullen zien.
De witte duiven van vandaag zullen van bijzondere betekenis worden!

Rineke Korrel, fractievoorzitter van het CDA, is blij met die kordate dame Drechtje
en wijst erop dat de raadsleden en fractieassistenten zullen reageren op de Drechtje - Nota
in de Commissie vergadering Dorpshart Duivendrecht van 11 april 2013.
( Redactie:Voor de Stichting Vrienden van Duivendrecht is die datum het eerste ijkpunt).
Rineke Korrel begrijpt dat Drechtje symbolisch haar blinddoek om heeft
omdat het Dorpshart er inderdaad niet meer uit ziet. Zij vervolgt:
Hopelijk sluit Drechtje zich daardoor niet af voor de ontwikkeling
en sluit zij haar ogen niet af voor de toekomst.
Zij heeft voor Drechtje een presentje meegenomen.
Ans Quirijnen, woordvoerder van de Stichting Vrienden van Duivendrecht,
pakt het ludieke - en in deze Boekenweek toepasselijke- geschenk voor Drechtje uit…….

…..een ( groene) verrekijker.
De kijker is een instrument om voorwerpen op grote afstand vergroot weer te geven.
Toen Drechtje nog door het moeras trok werd de kijker een ‘loerglas’ genoemd.
Een far away looker ( scheepstaal) en een verderkijker (van Kooten Boekenweek 2013)
zijn onontbeerlijk aan boord en helpt de juiste koers te varen.
Drechtje zal de verrekijker zeker gebruiken, aldus Ans

EN…….!?!!.........Drechtje is te spreken én Drechtje luistert:
Elke zaterdag tussen 13 - 13.15 uur op het Dorpsplein in Duivendrecht
Alles wat u wilt opmerken over:
Ons Dorpshart, Ons Dorpsplein, Duivendrechts Toekomst
Vertel het haar…..uw bevindingen worden opgeschreven in het Groene Boekje.
En wekelijks worden de notities verwerkt via de website:
www.vriendenvanduivendrecht.nl

Drechtje is duidelijk herkenbaar tijdens alle weersomstandigheden!

